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Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 
č. 78/2018-2022 ze dne 12. ledna 2022 
 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých výroků. 
 
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 22. prosince 2021 
(RM č. 77/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 78-1325/2018-
2022); 
 
▪ dílčí Zprávy útvarů (odborů) Městského úřadu Sedlčany ve věci výkonu státní správy za obec 
s rozšířenou působností Sedlčany v roce 2021 (RM 78-1326/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany stanovila:  
▪ v rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic, zařazených 
do struktury Městského úřadu Sedlčany a Turistického informačního centra Sedlčany, 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Sedlčany zařazených 
do Městského úřadu Sedlčany, včetně zaměstnanců Turistického informačního centra Sedlčany 
a technické podpory (systemizovaných míst), na 77 zaměstnanců, při naplnění předpokladu 
75,6187 pracovního úvazku. Konkretizace členění pracovních míst je obsahem Systemizace 
pracovních míst zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany 
a organizační struktury města Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 78-1327/2018-2022); 
 
▪ na rok 2022 celkový počet zaměstnanců zařazených do organizačních složek města Sedlčany 
(Správa budov a zařízení města Sedlčany a Pečovatelská služba Sedlčany) a Městské policie 
Sedlčany na 26 zaměstnanců při naplnění 23,6000 pracovních úvazků (RM 78-1328/2018-
2022). 
 
Rada města Sedlčany zrušila:  
▪ své původní usnesení ze dne 19. května 2021 zn. RM 63-1075/2018-2022 o směně pozemků 
(v souboru výroků usnesení RM 78-1329/2018-2022); 
 
▪ dříve přijaté usnesení v části věty první zn. RM 77-1316/2018-2022 v předmětu aktualizace 
Platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany (RM 78-
1333/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany doporučila:  
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků mezi městem Sedlčany 
a spoluvlastníky (tři FO; každá podíl id. 1/3), vedených na listu vlastnictví 2011 pro k. ú. a obec 



 
 

Sedlčany s tím, že město Sedlčany převede na spoluvlastníky pozemek parc. č. 2933/1, druhem 
pozemku trvalý travní porost, o nové výměře 375 m2 v k. ú. a obci Sedlčany a spoluvlastníci 
převedou na město Sedlčany pozemky, tj. díl „a“ o výměře 401 m2, oddělený z původního 
pozemku parc. č. 2936,  díl „b“ o výměře 27 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 2935 
a díl „c“ o výměře 2 m2 , oddělený z původního pozemku parc. č. 2933/2, vše v k. ú. a obci 
Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2816-13/2021 ze dne 8. května 2021). Rozdíl ve výměrách 
směňovaných pozemků, který činí 55 m2, bude finančně vyrovnán za jednotkovou cenu 
250,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4699 – 58/2021, tzn., že město Sedlčany uhradí 
podílovým spoluvlastníkům celkovou částku 13.750,00 Kč (každému podle výše jeho 
vlastnického podílu, tj. id. 1/3) (v souboru výroků usnesení RM 78-1329/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany schválila:  
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby, Sedlčany, kNN pro p. č. 3130/1-2, IV-12-6030106/2“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě 
plné moci č. PM – 039/2021 ze dne 20. ledna 2021 jednající osobou, jako budoucím 
oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 3122, v k. ú. a obci 
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 
tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 
2.000,00 Kč, bez DPH (RM 78-1330/2018-2022); 
 
▪ prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese bytového 
domu Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem 
bytu, trvale bytem Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 (RM 
78-1331/2018-2022); 
 
▪ nově sestavené Platové výměry ředitelů škol zřízených městem Sedlčany (příspěvkové 
organizace města, tj. 1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany; 
Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany), a to podle předloženého návrhu 
(sumarizační tabulka údajů), který je samostatnou přílohou k tomuto usnesení, s účinností ode 
dne 1. ledna 2022 (v souboru výroků usnesení RM 78-1334/2018-2022);    
 
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 500,00 Kč/rok 2022/nemovitost, kde příjemcem 
je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové 
povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřených Darovacích smluv, 
a to v souladu s dřívějším usnesením RM 73-1263/2018-2022. Rada města Sedlčany 
rozhodovala na základě souboru celkem 33 ks uplatněných, prověřených a odůvodněných 
Žádostí fyzických osob, což je podrobně uvedeno v příslušných spisech vedených na Městském 
úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí, (prostý výčet žádostí je přílohou k tomuto usnesení); 
(RM 78-1336/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:  
▪ s umístěním zmrzlinového stánku při Sportovním areálu Luční, který by měl být provozován 
žadatelem (FO). Smlouva o nájmu konkrétního místa bude zajištěna správcem 
a provozovatelem areálu, příspěvkovou organizací, Sportovními areály Sedlčany, 
a to za podmínek blíže stanovených smluvním ujednáním (připojení na zdroj elektrické 
energie; hygienické zázemí a další); (RM 78-1332/2018-2022). 
 
 



 
 

Rada města Sedlčany uložila:  
▪ a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, 
zajistit výběrové řízení na nejvhodnějšího uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu 
pod názvem projektu „Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční 
nádrž“ poptáním u tří uchazečů (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem Praha, 
Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 47116901; DHI, a. s., se sídlem Praha, Na Vrších 
1490/5, 100 00 Praha 10; IČ 64948200; HYDROSOFT Veleslavín, s. r. o., Praha, U Sadu 62/13, 
Praha 162 00, IČ 61061557); (RM 78-1335/2018-2022). 
 
 


